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I

Samenvatting
Voor inwoners en bezoekers is het kerkplein in Meppel misschien wel de bekendste plaats in het stadscentrum. Het
klokkenspel van de Grote of Mariakerk typeert het stadsgezicht. Naast broedplaats voor detailhandel, horeca en
recreatie is Meppel Centrum bovenal de woonplaats van ruim 5800 Meppelers, verdeeld over 3200 huishoudens.
Wijkplatform Centrum Meppel zet zich in voor deze inwoners. De leden van het platform zijn zelf woonachtig in het
centrum en maken zich sterk voor een leefbare wijk.
De gemeente Meppel heeft aan Wijkplatform Centrum gevraagd om onderzoek te doen naar wensen van
wijkbewoners. Daartoe hebben de wijkplatformleden vijf onderwerpen aangedragen, welke zij hebben voorgelegd
aan de bewoners van Meppel Centrum:
1.
2.
3.
4.
5.

Bekendheid met Wijkplatform Centrum
Groen in de wijk
Openbare wijkvoorzieningen
Openbare ontmoetingsplaatsen
Eenzaamheid

Medio juli 2019 is een enquête uitgezet onder ruim 4000 huishoudens in Meppel Centrum. De enquête is door 281
personen ingevuld.
Uit de resultaten van de enquête komt naar voren dat een groot gedeelte van de respondenten het Wijkplatform
aanvankelijk niet kende. (Naams)bekendheid is voor Wijkplatform Centrum een aandachtspunt. Wel hebben 59
respondenten interesse in deelname. Het aantal leden kan in de toekomst worden uitgebreid.
Het thema ‘groen’ in Meppel leeft gemiddeld genomen meer onder jongeren en adolescenten (tot 35 jaar) dan
onder ouderen (65+). Veelgenoemde locaties voor meer groen zijn de Hoofdstraat, de pleinen, Het Vledder en
Bleekerseiland. Het Vledder verdient in het bijzonder aandacht vanwege de langslepende projectontwikkeling die
daar plaatsvindt. De meeste inwoners van Meppel Centrum zijn echter tevreden met de hoeveelheid groen in het
centrum.
De respondenten maken gemiddeld genomen meer gebruik van openbare ontmoetingsplaatsen dan van openbare
wijkvoorzieningen zoal de Plataan. Wijkplatform Centrum zou zich met name kunnen richten op de kwaliteit van
bestaande openbare wijkvoorzieningen. Ontmoetingsplaatsen in de vorm van bankjes worden veelal genoemd
door de respondenten als welkome aanvulling.
Eenzaamheid komt nauwelijks voor onder de respondenten. Zij ervaren wel eenzaamheid in de sociale omgeving,
met name bij buren. Burencontact wordt als een belangrijk argument aangedragen ter voorkoming van
eenzaamheid in de wijk. Wijkplatform Centrum kan hierop inspelen, door buurtverenigingen te stimuleren en
ondersteunen.

II

Voorwoord leden
Wijkplatform Centrum
Wij, de leden van het Wijkplatform Centrum Meppel, zijn samen met Rosegaar
omgevingsmanagement de wijkanalyse gestart. In dit onderzoek hebben wij de bewoners
en winkeliers van het centrum gevraagd om een inventarisatie te maken wat er goed
gaat en wat er beter kan. Uit deze inventarisatie is een inspirerende actielijst gekomen
waar wij als Wijkplatform Centrum Meppel graag met u verder aan willen bouwen, voor
een leefbaarder en mooier centrum van deze stad. Wij geloven dat de actiepunten eraan
bijdragen dat wij als bewoners en winkeliers elkaar kunnen helpen en versterken.
Graag willen wij voor dit onderzoek een aantal mensen bedanken. Erika Kloekhorst
(gemeente Meppel) en Henk Timmer (Welzijn MensenWerk) voor hun professionele
ondersteuning tijdens de vergaderingen van het Wijkplatform Centrum Meppel.
Ook willen wij graag Marlous Rosegaar en Sjouke Stienstra bedanken voor de
professionele begeleiding in het onderzoek. Zij hebben de punten uit de enquête en de
informatie die is binnengekomen bij de koffieochtenden verwerkt in deze wijkanalyse.
Uiteraard willen wij u, de bewoners en winkeliers van het centrum, bedanken voor uw
medewerking door het invullen van de enquête.
Op weg naar een mooier en leefbaarder centrum!

Wijkplatform Centrum Meppel
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1. Onderzoeksopzet
1.1

Definities

Respondent: 		
Persoon die een enquête heeft ingevuld.
Steekproef:		
Selectie van personen uit een grote groep mensen.
Variabele:		
Gegeven dat voortkomt uit een enquêtevraag (bijvoorbeeld: leeftijd).
Non-respons:		
Vraag waarop een respondent geen antwoord heeft gegeven.
Representativiteit:
Mate waarin de antwoorden van respondenten representatief zijn voor 		
			de gehele bevolking.
		
Normale verdeling:
Maatstaf om te bepalen of antwoorden van respondenten representatief 		
			
zijn voor de gehele bevolking.
n = 			

1.2

Aantal respondenten dat antwoord heeft gegeven op de vraag.

Onderzoeksmethode

In juli 2019 zijn ruim 4000 enquêtes verspreid onder de huishoudens, pandeigenaren en ondernemers
in Meppel Centrum. De enquête is door de gemeente Meppel per post verstuurd met een begeleidende
nieuwbrief van Wijkplatform Centrum. Inwoners van het centrum van Meppel kregen drie weken de tijd
om de enquête (al dan niet digitaal) in te vullen. De digitale enquête is identiek aan de papieren versie.
De vragen waarbij de respondent meer dan één antwoord heeft ingevuld, zijn beschouwd als nonrespons.
De vragenlijst bestaat uit 22 vragen, opgedeeld in vier onderdelen (bijlage 1). De thema’s zijn
aangedragen door de leden van Wijkplatform Centrum:
1.
2.
3.
4.

Bekendheid met Wijkplatform Centrum
Groen in de wijk
Toegankelijkheid en contact / eenzaamheid
Persoonskenmerken

Per onderdeel zijn enkele vragen gesteld om de mening van de inwoners van Meppel Centrum te
meten. Om de analyse te vereenvoudigen is veelal gekozen voor meerkeuzevragen. Om de antwoorden
op de meerkeuzevragen beter te kunnen duiden, zijn vijf open vragen toegevoegd.
Er zijn geen specifieke hoofd- en deelvragen geformuleerd voor het onderzoek.
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1.3

Representativiteit

De representativiteit van de verkregen data is getoetst met behulp van de normale verdeling. Als uitgangspunt zijn de variabelen ‘leeftijd’ en ‘jaren woonachting in Meppel Centrum’ genomen. Uit de toets
op de normale verdeling blijkt dat de data niet normaal verdeeld is. Daarom wordt in dit onderzoek
gesproken over ‘respondenten’ in plaats van ‘inwoners van Meppel Centrum’. In beginsel is de respons
niet representatief voor alle inwoners van Meppel Centrum. Het aantal respondenten (n = 281) is wel
voldoende groot voor een beschrijvende statistische analyse. Deze analyse is uitgevoerd met behulp
van IBM SPSS Statistics.
De representativiteit van het onderzoek kan zijn beïnvloed door het toepassen van twee enquêteversies
(papier en digitaal). Deze gemengde methode kan leiden tot het ‘meten met twee maten’. Om een hogere respons te genereren, is ervoor gekozen om ook digitale deelname mogelijk te maken. De onderzoekers zien dit als een verantwoorde keuze voor dergelijk toegepast onderzoek.
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2. Wie zijn de bewoners van
Meppel Centrum?
Van de 33.410 inwoners die Meppel telt zijn er 5.890 woonachtig in Meppel Centrum. De verhouding
man-vrouw is bijna gelijk met 2800 vrouwen en 3090 mannen. Hoewel er meer mannen zijn in
Meppel Centrum is 42,0% van de respondenten man en 55,2 % van de respondenten vrouw. Onder
de respondenten zijn de vrouwen oververtegenwoordigd. Er wonen relatief weinig personen met een
migratieachtergrond in de wijk: 360 personen hebben een westerse migratieachtergrond; 235 personen
een niet-westerse migratieachtergrond.
Meppel Centrum heeft te maken met een vergrijzende bevolking. De leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar is
het meest vertegenwoordigd in de wijk (1.670 inwoners). 26,3% van de inwoners van Meppel Centrum
is 65 jaar of ouder (1.575 inwoners). In verhouding heeft deze groep vaker gereageerd op de enquête;
het aandeel van de leeftijdsgroep van 65+ die de enquête heeft ingevuld is 41,3%. Het aandeel van de
jongste leeftijdsgroep (0 tot 15 jaar) is met 670 personen relatief klein (11,2%). Dit is terug te zien in de
typering van de huishoudens.
In totaal kent Meppel Centrum 3.255 huishoudens. Hiervan zijn er 1.630 eenpersoonshuishoudens, wat
neerkomt op 50,0% van het totale aantal huishoudens in de wijk. Dit is eveneens terug te zien in de
gemiddelde huishoudgrootte. De wijk heeft de laagste gemiddelde huishoudgrootte van Meppel met
een huishoudgrootte van 1,8 tegenover een gemiddelde huishoudgrootte van 2,2 voor heel Meppel.
Opvallend is dat er enkel 670 huishoudens (20,6%) zijn met kinderen, terwijl voor geheel Meppel geldt
dat de verhouding tussen eenpersoonshuishoudens, huishoudens zonder kinderen en met kinderen
ongeveer gelijk is. Hoewel het aandeel van huishoudens zonder kinderen in Meppel Centrum maar
29,2% bedraagt, hebben er relatief veel respondenten zonder kinderen gereageerd op de enquête.
44,8% van de respondenten geeft aan samen te wonen zonder kinderen.
Meppel Centrum komt met een gemiddelde woningwaarde van 181.000 euro uit onder de gemiddelde
woningwaarde van Meppel (190.000 euro). Van alle woningen is 54,0% een koopwoning en 44,0%
een huurwoning. De status van de overige panden is onbekend. De ‘kopers’ en ‘huurders’ in de
dataset vormen geen representatieve weergave van de werkelijkheid: 70,0% van de respondenten is
huiseigenaar, slechts 26,0% is huurder.
Naast woningen zijn er 735 bedrijven in het centrum gevestigd. Volgens het CBS (2018) vallen de
meeste bedrijven onder de categorie ‘Handel en Horeca’ met 270 bedrijfsvestigingen. De categorie
‘Zakelijke dienstverlening’ telt 180 bedrijven en onder ‘Cultuur, recreatie en overige diensten’ vallen 115
bedrijfsvestigingen. Een klein gedeelte van de ondernemers is meegenomen in het onderzoek (2,5%)1 .

1 Cijfers: CBS Statline, 2019
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3. Resultaten
3.1

Profiel respondenten

281 inwoners van Meppel Centrum hebben de enquête ingevuld. 42,0% van de respondenten is man
(118 personen), 55,2% is vrouw (155 personen). 8 inwoners hebben ‘Neutraal’ geantwoord of geen geslacht opgegeven.
Het grootste gedeelte van de respondenten is van middelbare leeftijd (47,4%, 35 tot 64 jaar), gevolgd
door de leeftijdsgroep ‘65 jaar en ouder’ (41,3%, 116 inwoners). Slechts 23 respondenten zijn jonger dan
35 jaar. Negen respondenten hebben geen leeftijd ingevuld (figuur 1).
Figuur 1: Verdeling respondenten per leeftijdscategorie (absoluut) (n=272)
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De respons is evenredig verspreid over Meppel Centrum. De respons in en rond het winkelcentrum
is lager dan in de omliggende buurten, mogelijk vanwege het beperkte aantal huishoudens dat hier
woonachtig is (figuur 2).
Figuur 2: Ruimtelijke spreiding respondenten
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Een groot gedeelte van de respondenten woont samen zonder kinderen (44,8%) of zijn alleenstaand
(figuur 3). Dit is mede te verklaren door het aantal personen van 65 jaar en ouder dat de enquête heeft
ingevuld.
Figuur 3: Verdeling huishoudens onder de respondenten (%)
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Bijna 70,0% van de respondenten is huiseigenaar. Anderen zijn huurder (26,0%) of ondernemer (2,5%).
Zes respondenten (2,1%) hebben geen status aangegeven. De inwoners van Centrum Meppel lijken vrij
honkvast. Gemiddeld wonen zij 18 jaren in de wijk.

3.2

Bekendheid Wijkplatform Centrum

Voor ontvangst van de enquête, waren 178 respondenten niet op de hoogte van het bestaan van Wijkplatform
Centrum (63,3%) (figuur 4). 102 respondenten kenden Wijkplatform Centrum wel.
Figuur 4: Bekendheid Wijkplatform Centrum onder respondenten (%)
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In totaal hebben 88 respondenten gereageerd op de vraag hoe zij het Wijkplatform Centrum kennen.
Meer dan de helft van hen (55,7%) heeft aangegeven dat zij het platform kennen via de krant of huisaan-huis bladen. Georganiseerde activiteiten, mond-tot-mond reclame en sociale media spelen in
mindere mate een rol (tabel 1).
Tabel 1: (Media)bekendheid Wijkplatform Centrum (n = 88)

Aantal

%

via buren / andere
wijkbewoners

7

8,0

Ik ken iemand die lid is
van Wijkplatform Centrum

8

9,1

Via eerder
georganiseerde
activiteiten

9

10,2

Via andere Wijkplatforms
in Meppel

8

9,1

Sociale media

7

8,0

49

55,7

Krant / huis-aan-huis
bladen

Bij het invullen van de enquête hebben 59 personen aangegeven dat zij benaderd willen
worden voor deelname aan het Wijkplatform.

3.3

Groen in Meppel Centrum

De meeste respondenten zijn van mening dat er voldoende groen is in het centrum van Meppel
(60,9%). 36,7% heeft geantwoord dat er niet voldoende groen aanwezig is. Met name jongeren en
adolescenten (tot 35 jaar) ervaren een tekort aan groen. Hoewel er slechts 21 respondenten behoren tot
de leeftijdscategorie ‘25 tot 34 jaar’, geeft 66,7% (14 personen) hiervan aan dat ze een tekort aan groen
ervaren. Inwoners van 65 jaar en ouder ervaren dit tekort in mindere mate: 28,8% van de 65-plussers
zou graag meer groen zien in Meppel Centrum.
Veelgenoemde locaties voor meer groen zijn de pleinen (Kerkplein, Prinsenplein, Groenmarkt) en de
Hoofdstraat:
“There is the large open square between the bookstore and the Peking restaurant that has one tree in
the middle of it. Imagine it lined with more greenery and trees around the outside. And between the
trees along the church on the Murphy's Pub side, all of that brick could have some ivy growing up it
or planter boxes on the ground. If it wasn't a church, a beautiful murial along the side could just add
a splash of color to the downtown. There is also the parking area in front of De Kansel and the who
stretch of parking in front of Action and Xenos that could use some green. Stuff that could be moved
aside when festivals come to town maybe, but definitely lots of just bricks there.” - Man, 46 jaar
“Het Prinsenplein zou een parkje moeten worden waar je omheen kunt rijden (eenrichtingsverkeer
in plaats van de chaos van nu) naar de P op de Groenmarkt. De 20 parkeerplaatsen krijg je terug met
inhammen in het parkje en door de ruimte voor het kunstcollectief te benutten.”- Man, 66 jaar
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“De hoofdstraat zou bijvoorbeeld nog aantrekkelijker worden als daar vaste bloembakken staan met
groen.” - Vrouw, 29 jaar
“Vooral binnen in het centrum. Bijvoorbeeld Prinsengracht en Prinsenplein.” - Man, 75 jaar
Behalve het winkelcentrum, wordt ook het Vledder genoemd als potentiële locatie voor meer groen. De
projectontwikkeling van Het Vledder kent een lange geschiedenis, valt ook de bewoners van Centrum
Meppel op:
“Ik woon aan Het Vledder, dus het zou mooi zijn als het gebied eindelijk eens ‘af ’ maken...”
– Man, 37 jaar
“Als alle bouwwerkzaamheden rondom Jumbo Vledderplein zijn afgerond zou het fijn zijn als er
niet alleen parkeergelegenheden komen maar ook wat ruimte voor groen met een zitgelegenheid
bijvoorbeeld. Plantenbakken tussen parkeerplekken doet het ook altijd wel goed. Alle zichtbare
glascontainers van de winkels en kledingcontainers afschermen met een hek met bijvoorbeeld
groenblijvende klimmers.” - Vrouw, 58 jaar
“Rondom de nieuw gebouwde Lidl en de Jumbo bij het Vledder. Specifiek graag tussen de woonhuizen
en het laadplatform van de nieuwe Lidl.” – Geslacht neutraal, 31 jaar
“Het Vledder. Er is geen ontmoetingsruimte, speelgelegenheid of groen in de buurt.” - Vrouw, 38 jaar
Als derde wijzen respondenten Bleekerseiland aan als groene oase in de stad:
“Bleekerseiland braakliggend terrein, oude en leegstaande panden slopen en daar kleine groene parkjes
en tuinen aanleggen. Op platte daken van huizen, appartementen en winkels groene daken met mos
aanbrengen zodat je geen zicht hebt op de grijze daken met airconditionings installaties, schoorstenen
en andere pijpen.” - Man, 43 jaar
“Bleekerseiland als openbare stadstuin met beelden in combinatie met restauratie en uitbreiding
omliggende panden tot stadshotel.” – Vrouw, 58 jaar
“Behouden van groen Bleekerseiland.” – Vrouw, 61 jaar
Oplossingen voor het realiseren van meer groen worden voornamelijk gevonden in het plaatsen van
bloembakken of het planten van extra bomen. De respondenten dragen creatieve ideeën aan, zoals het
toepassen van bloemenzaad of gevelbeplanting:
“Aan elke lantaarnpaal grote bak geraniums zoals in Zwolle” – Vrouw, 29 jaar
“Bevordering aanplant door bewoners van boomspiegelbeplanting/geveltuinen. (Nog) meer
bloemenstroken in parken en plantsoenen. Social Sofa op Irenelaan (heel mooi) nog in groenere
omgeving.” – Man, 71 jaar
“Langs muren zoals in centrum Zwolle.” – Man, 51 jaar

Over het onderhoud van het groen is men verdeeld. Iets meer dan 50,0% vindt dat het
groen voldoende wordt onderhouden; minder dan de helft (43,4%) is niet tevreden over
het onderhoud.
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3.4

Openbare wijkvoorzieningen en ontmoetingsplaatsen

162 respondenten (57,7%) hebben aangegeven dat zij nooit gebruik maken van openbare
wijkvoorzieningen. 89 personen (31,7%) geven aan dat zij soms gebruik maken van deze voorzieningen
en slechts 26 respondenten (9,3%) maken hier vaak gebruik van (figuur 5). Waarom er onder de
respondenten beperkt gebruik wordt gemaakt van openbare wijkvoorzieningen is niet duidelijk. Bijna
80,0% van de respondenten geeft aan dat er voldoende ontmoetingsplaatsen zijn in het centrum;
slechts 14,9% is van mening dat er te weinig ontmoetingsplaatsen zijn. Het aantal (kwantiteit)
beschikbare openbare wijkvoorzieningen in het centrum van Meppel lijkt daarmee te voldoen aan de
vraag.
Figuur 5: Gebruik openbare wijkvoorzieningen door respondenten (n = 281)
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Anders dan bij openbare wijkvoorzieningen, maakt men gemiddeld genomen meer gebruik van
openbare ontmoetingsplaatsen (figuur 6). Het grootste gedeelte van de respondenten maakt vaak of
soms gebruik van de openbare ruimte (72,2%). De banken op het Kerkplein naast de Grote of Mariakerk
worden door zeven respondenten gemist. Men zou graag zien dat het Kerkplein opnieuw wordt
voorzien van openbare banken:
“Naast de Grote kerk in het centrum. Daar hebben altijd bankjes gestaan.” - Vrouw, 48 jaar
Andere, frequent genoemde locaties voor nieuwe banken zijn de Hoofdstraat, Bleekerseiland en langs
de Meppeler grachten. Het Wijkplatform Centrum heeft kort geleden in samenspraak met de winkeliers
de winkelstraten voorzien van gekleurde bankjes. Deze zijn voor het publiek te gebruiken tijdens
winkelopeningstijden.
Figuur 6: Gebruik openbare ontmoetingsplaatsen door respondenten (n= 281)
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3.5

Eenzaamheid

De vraag ‘Hoe vaak krijgt u mensen op visite, of bezoekt u iemand anders?’ is gesteld om inzichtelijk te maken of
inwoners van Meppel Centrum mogelijk te maken hebben met eenzaamheid. Slechts 6 respondenten geven aan
dat zij zelden of nooit visite ontvangen of op visite gaan. 175 respondenten (62,3%) hebben wekelijks contact met
anderen (figuur 7). Het Burgerbelevingsonderzoek (2018, p. 3) geeft eveneens weer dat eenzaamheid in Meppel
Centrum relatief weinig voorkomt.
Figuur 7: Contactmomenten respondenten (n=279)
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Een groot gedeelte van de respondenten (44,5%) signaleert geen eenzaamheid in zijn of haar omgeving.
Bijna de helft (47,7%) signaleert soms eenzaamheid en de minderheid (4,6%) geeft aan dat zij vaak eenzaamheid
signaleren bij mensen in hun omgeving. Van de 124 respondenten die hebben aangegeven ‘soms’ of ‘vaak’
eenzaamheid te signaleren, zijn het voornamelijk de buren waarbij zij eenzaamheid zien (78,2%). Familie, vrienden
en leden van verenigingen en organisaties worden in mindere mate genoemd als slachtoffer van eenzaamheid
(figuur 8).
Figuur 8: Signalering eenzaamheid bij relaties (n=124)
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De respondenten geven aan dat het kenbaar maken van ontmoetingsplaatsen en activiteiten in Meppel
Centrum, één van de manieren is om eenzaamheid tegen te gaan:
“Flyeren om kenbaar te maken dat er ontmoetingsplekken zijn.” - Vrouw, 35 jaar
“Activiteiten in de buurtgebouwen/buurt kenbaar maken.” - Vrouw, 38 jaar
Een respondente geeft aan dat Wijkplatform Centrum hier een actieve rol in zou kunnen spelen:
“Mensen die eenzaam zijn, zouden dat kunnen melden bij het Wijkplatform (moet wel bekendheid aan gegeven
worden), en mensen die daar wat in willen betekenen kunnen zich als vrijwilliger aanmelden om wat voor iemand
te doen. Keertje koffie, wandelingetje, boodschapjes, 1/2 p/w even langsgaan. Geloof dat ik dat best zou willen
doen, maar geen idee hoe dat makkelijk, simpel aan te pakken.” - Vrouw, 54 jaar
“Inventariseren van eenzaamheid: plan maken om bij mensen aan te gaan of mee te nemen voor wandelen of
andere activiteiten.” - Vrouw, 58 jaar
Het stimuleren van burencontact, maatjesprojecten en burendag worden regelmatig aangedragen door de
respondenten. ‘Omzien naar elkaar’ is hierin een belangrijk thema. Dit sluit aan op de wijze waarop de respondenten
reeds betrokken zijn bij het centrum. Het komt regelmatig voor dat men spreekt over kortstondig burencontact,
zoals het aan de weg zetten van containers, het aannemen van postpakketten of het drinken van een kop koffie.
Voltijds werkenden zijn door tijdgebrek minder actief in de wijk. Anderen geven aan dat zij in het algemeen
maatschappelijk actief zijn, voor plaatselijke (sport)verenigingen of landelijke organisaties.
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4. Conclusie en aanbevelingen
Met het verspreiden van de nieuwsbrief en de enquête, heeft Wijkplatform Centrum meer bekendheid verworven.
Uit het onderzoek komt naar voren dat een groot gedeelte van de respondenten het Wijkplatform nog niet kende.
De personen die wel op de hoogte waren van het bestaan, vernamen dit voornamelijk uit de krant of huis-aan-huis
bladen. Andere media zoals sociale media, zouden beter benut kunnen worden door het Wijkplatform. Gebruik van
sociale media zoals Facebook, Twitter of Mailchimp kunnen in de eerste plaats zorgen voor meer zichtbaarheid en in
de tweede plaats voor het aanspreken van een andere (jongere) doelgroep.
Via de enquête hebben 59 inwoners van Meppel Centrum aangegeven dat zij benaderd mogen worden voor
deelname aan het Wijkplatform. Dit aantal personen is te groot om in één keer zitting te nemen in het platform.
Men zou kunnen kiezen voor stapsgewijze selectie, middels het organiseren van een plenaire bijeenkomst voor
alle geïnteresseerden, gevolgd door inschrijving en persoonlijke gesprekken. Voorbeelden van selectiecriteria zijn
woonlocatie (evenredige spreiding van leden over de verschillende buurten in het centrum) en leeftijd (goede
balans tussen jongere en oudere leden). Gezien het huidige Wijkplatform als het ware in opbouw is en relatief
weinig leden telt, is een persoonlijke klik met de zittende leden minstens zo belangrijk.

Groen in de wijk
Meer dan de helft van de respondenten is tevreden met de hoeveelheid groen in de wijk. Het onderhoud is een
punt van aandacht; iets minder dan de helft van de respondenten is van mening dat het groen beter onderhouden
zou kunnen worden.
Een tekort aan groen wordt voornamelijk ervaren door jongeren en adolescenten (respondenten tot 35 jaar).
Ouderen (respondenten van 65 jaar en ouder) ervaren dit juist in mindere mate. Meer groen is voornamelijk
wenselijk in de Hoofdstraat en op de pleinen, aldus de respondenten.
Een belangrijk aandachtspunt is Het Vledder, het parkeerterrein naast de Gasfabriek en het terrein rond de Lidl in
aanbouw. Gezien de langslepende projectontwikkeling aldaar, zou Wijkplatform Centrum proactief contact kunnen
maken met de bewoners in dit gebied en/of in gesprek kunnen gaan met de projectontwikkelaar.
Bleekerseiland wordt zowel bij ‘groen in de wijk’ als bij ‘openbare ontmoetingsplaatsen’ regelmatig genoemd.
Hoewel het eigendom van Bleekerseiland ligt bij Woonconcept en privépersonen, ervaren Meppelers het eiland als
een bijzonder stukje Meppel in het stadscentrum. Wijkplatform Centrum kan overwegen om in gesprek te gaan met
Woonconcept en de bewoners van Bleekerseiland om dit gebied verder invulling te geven.

Openbare wijkvoorzieningen
Openbare wijkvoorzieningen worden relatief weinig bezocht door de respondenten. Volgens de respondenten
zijn er voldoende voorzieningen beschikbaar. Dit betekent niet dat voorzieningen zoals De Plataan geen functie
hebben. Het Wijkplatform kan ervoor kiezen om in te zetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Zichtbaarheid
speelt daarbij een belangrijke rol. Wijkvoorzieningen kunnen een rol vervullen in het voorkomen van eenzaamheid
onder inwoners, door de verbetering van zichtbaarheid (wat, waar, wanneer) en het bieden van een duidelijk
programma voor verschillende doelgroepen. Eenzaamheid raakt niet alleen ouderen; het kan ook voorkomen
bij jongere mensen. De leden van het Wijkplatform kunnen de huidige wijkvoorzieningen ondersteunen bij het
uitbreiden en zichtbaar maken van het aanbod.
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Openbare ontmoetingsplaatsen
In tegenstelling tot openbare wijkvoorzieningen maakt men
meer gebruik van openbare ontmoetingsplaatsen. Parken,
perken en bankjes worden tot openbare ontmoetingsplaatsen
gerekend. Het beeld van ‘bankjes’ overheerst onder de respondenten. De banken die eerder naast de Grote of Mariakerk
stonden, worden gemist. Op het kerkplein zien bewoners graag
meer zitgelegenheden terugkomen omdat men nu afhankelijk
is van de terrassen van de horeca. De hoofdstraat wordt eveneens genoemd2 , net als Bleekerseiland en langs de Meppeler
grachten.

Eenzaamheid
Onder de respondenten lijkt niet of nauwelijks sprake te zijn
van eenzaamheid. Slechts zes personen hebben zelden of nooit
contact met anderen. Wel wordt er eenzaamheid gesignaleerd,
met name bij buren. ‘Even een praatje maken’ kan helpen om
eenzaamheid te bestrijden – dit vraagt met name inzet van de
bewoners zelf. Het Wijkplatform kan hieraan bijdragen door
eenzaamheid op de agenda te zetten en zo de bewustwording
van inwoners te vergroten. Door het stimuleren en ondersteunen van buurtverenigingen en over het algemeen meer in te
zetten op buurt- en straatniveau, kan het Wijkplatform haar
steentje bijdragen3.
2 N.B.: Er zijn reeds losstaande banken geplaatst door
Wijkplatform Centrum. Deze banken behoren niet tot het
vaste straatmeubilair.
3 Zie ook de publicatie ‘Achter de voordeur in Haveltermade’, waaruit blijkt dat binding met de straat of buurt
vaak groter is dan binding met de wijk.
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Actielijst
Signalering

Mogelijke Partners

Actie

Uitvoering

In Meppel Centrum
zijn bewoners in
beperkte mate
bekend met
Wijkplatform Centrum

Wijkplatform
Wijkteam
Gemeente Meppel

Nieuwe leden werven

Potentiële nieuwe leden
benaderen via wijkonderzoek
Website Wijkplatform
Centrum als interactief
platform inzetten

Communicatiestrategie
opzetten (socialemedia)

Starten met sociale media
(Facebook/Twitter/Mailchimp)

Jongeren en
adolescenten ervaren
gemiddeld genomen
vaker een tekort aan
groen in het centrum

Wijkplatform
Gemeente Meppel

In Meppel Centrum
wordt door de
respondenten relatief
weinig gebruik
gemaakt van openbare
wijkvoorzieningen

Wijkplatform
Wijkteam
Gemeente Meppel
Wijkvoorzieningen
Meppel Centrum

Inzetten op kwaliteit
van bestaande
voorzieningen, in
plaats van kwantiteit

In kaart brengen van het aanbod
van huidige voorzieningen

Openbare
ontmoetingsplaatsen
worden vaker
gebruikt dan
openbare
wijkvoorzieningen

Wijkplatform

Kwaliteit en kwantiteit
van openbare
ontmoetingsplaatsen
vergroten

In gesprek met de gemeente
over mogelijkheden (budget,
onderhoud en dergelijke)

Het Vledder springt
eruit als
aandachtspunt voor
groen en
ontmoetingsplaatsen

Wijkplatform
Gemeente Meppel
Koopmans
Bouwgroep
Gasfabriek Meppel

Extra aandacht
besteden aan
inwoners van het
Vledder
Wensen en
mogelijkheden in
kaart brengen

Buurtbijeenkomst
organiseren voor bewoners
van Het Vledder, e.e.a. in
overleg met de gemeente
en projectontwikkelaar

Het gebruik / de
ontwikkeling van
Bleekerseiland biedt
veel potentie

Wijkplatform
Gemeente Meppel
Woonconcept
Particuliere
eigenaren
Omwonenden

Aandacht besteden
aan de (her)ontwikkeling
van Bleekerseiland

In overleg met o.a.
Gemeente Meppel en
Woonconcept inloopavond
organiseren voor omwonenden

Eenzaamheid wordt
door de
respondenten
voornamelijk
gesignaleerd bij
buren

Wijkplatform
Wijkteam
Gemeente Meppel

Buurtverenigingen
stimuleren en
ondersteunen

Aanleg en onderhoud
van groen stimuleren

Onderzoeken conventionele
en vernieuwende oplossingen
zoals gevelbeplanting en groene
daken

Gemeente Meppel

Belangen van
bewoners behartigen

Benutten sociale
netwerken op buurt- en
straatniveau
Aandacht genereren
voor het thema
‘omzien naar elkaar’
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In gesprek met de gemeente
over mogelijkheden (budget,
onderhoud en dergelijke)

In overleg met voorzieningen
nieuwe activiteiten opzetten

Aanbevelingen van bewoners
onderzoeken en overwegen

‘Slapende’
buurtverenigingen opnieuw
activeren middels het
benaderen van
bewoners/potentiële leden

Bronvermelding
•
•

Britt, A., & T. de Boer, Burgerbelevingsonderzoek Meppel (2018). BMC onderzoek.
CBS Statline (2019), opendata.cbs.nl/statline. Geraadpleegd: 30 augustus 2019.
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Bijlagen
Bijlage 1: Vragenlijst Meppel Centrum

Vragen voor bewoners van het Centrum in Meppel
Beste wijkbewoner,
Het Wijkplatform Centrum Meppel bestaat uit bewoners en professionals die zich samen inzetten voor
een leefbare wijk. De leden van het Wijkplatform werken aan een wijkonderzoek om een goed beeld te
krijgen van wat er speelt in de wijk. Wij vinden uw mening heel belangrijk, daarom nodigen wij u van
harte uit om deze vragenlijst in te vullen.
Bij deelname maakt u kans op 1 van de 5 slagroomtaarten. Deze vragenlijst wordt uitsluitend
gebruikt voor het onderzoek en uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
U kunt de vragenlijst uiterlijk 21-07-2019 inleveren op één van de volgende inleverpunten:
-

MFA De Plataan (Vledderstraat 3F)
Gemeentehuis Meppel (Grote Oever 26)
Dierenkliniek Meppel (Zuideinde 44)

Als u de vragenlijst liever digitaal invult, gebruik dan de volgende link:
https://forms.gle/p3L4CMvmNc4h6S11A
Of scan de QR-code op deze pagina.
Alvast hartelijk dank voor uw deelname!
Namens de leden van Wijkplatform Centrum
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Start vragenlijst
1.

Was u voor ontvangst van deze vragenlijst, al bekend met het Wijkplatform Centrum?
Ja »
ga door naar vraag 2
Nee » ga door naar vraag 3

2.

Hoe kent u het Wijkplatform Centrum?
Krant / huis-aan-huis bladen
Sociale media
Via andere Wijkplatforms in Meppel
Via eerder georganiseerde activiteiten
Ik ken iemand die lid is van Wijkplatform Centrum
Via buren / andere wijkbewoners

Groen in de wijk
3.

Wat vindt u van de hoeveelheid groen in het centrum? Met ‘groen’ bedoelen we bijvoor
beeld parken, perken, bomen, struiken en bloembakken.
Er is voldoende groen in het centrum »		
Er is niet voldoende groen in het centrum »

4.

ga door naar vraag 5
ga door naar vraag 4

Op welke plaatsen in het centrum zou u graag meer groen willen zien?
Beschrijf deze plaatsen zo precies mogelijk.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

5.

Wat vindt u van het onderhoud van het groen in het centrum?
Het groen wordt voldoende onderhouden
Het groen wordt niet voldoende onderhouden

Toegankelijkheid en contact
6.

In hoeverre maakt u als bewoner gebruik van openbare wijkvoorzieningen in het
centrum? Met ‘openbare wijkvoorzieningen’ bedoelen we bijvoorbeeld De Plataan.
Vaak
Soms
Nooit
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7.

In hoeverre maakt u als bewoner gebruik van openbare ontmoetingsplaatsen in het
centrum? Met ‘openbare ontmoetingsplaatsen’ bedoelen we bijvoorbeeld het
Wilhelminapark of een bankje in uw straat.
Vaak
Soms
Nooit

8.

Wat vindt u van de hoeveelheid ontmoetingsplaatsen in het centrum?
Er zijn voldoende ontmoetingsplaatsen »		
Er zijn niet voldoende ontmoetingsplaatsen»

9.

ga door naar vraag 10
ga door naar vraag 9

Op welke plaats(en) in het centrum zou u graag een nieuwe ontmoetingsplaats willen?
Beschrijf deze plaats(en) zo precies mogelijk.

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

10.

Hoe vaak krijgt u mensen op visite, of bezoekt u iemand anders?
Dagelijks
Wekelijks (één of meerdere malen per week, maar niet dagelijks)
Maandelijks (één of meerdere malen per maand, maar niet wekelijks)
Zelden/nooit

11.

In hoeverre signaleert u eenzaamheid in uw omgeving?
Vaak
Soms
Nooit » ga door naar vraag 13

12.

U signaleert vaak/soms eenzaamheid in uw omgeving. Welke relaties betreft het dan?
Familie
Vrienden
Buren
Collega’s
Leden van verenigingen/organisaties

13.

Wat kan er volgens u gedaan worden aan eenzaamheid in de buurt?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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14.

Kunt u voorbeelden geven van de manier(en) waarop u actief bent in de wijk?
Bijvoorbeeld welke (vrijwillige) activiteit(en) u zoal onderneemt of wat u voor uw buren doet.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

15.

Wat is uw geslacht?
Man
Vrouw
Neutraal

16.

Mijn leeftijd is ………. jaar

17.

Hoe lang woont u al in het centrum van Meppel? Bij korter dan één jaar, vul 0 in.
.......... jaar/jaren

18.

Ik ben:
Huurder
Huiseigenaar
Ondernemer
Anders, namelijk:………………………………………………………………………………

19.

Wat is uw gezinssamenstelling?
Alleenstaand zonder kinderen
Alleenstaand met kinderen
Samenwonend zonder kinderen
Samenwonend met kinderen

20.

Mogen de leden van Wijkplatform Centrum u benaderen voor deelname aan het Wijk		
platform?
Ja, u kunt mij bereiken op het telefoonnummer of e-mail						
adres:………………………………………………
Liever niet

21.

Waar woont u in het centrum? Noteer uw postcode (vier cijfers en twee letters):
79 ………. ……

22.

Heeft u nog ideeën om uw straat, buurt of wijk leuker te maken? Beschrijf uw ideeën:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Vul hier uw gegevens in, als u kans wilt maken op één van de vijf slagroomtaarten:
…………………………………………………………………………………………………………
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Bijlage 2: Meppeler ideeënbus
“1. Parkeerproblematiek oplossen (winkelend publiek en schouwburgbezoek parkeert (gratis)
in de aanloopstraten/stationsbuurt) 2. Hangjongeren in het park (handhavingsbeleid uitvoeren
of aanpassen) 3. Restaurant Ogterop nieuw leven inblazen (aankleding en kwaliteit van alle
ruimtes alsmede toiletvoorziening) + verbeteren uitstraling terras. Veel onkruid voor en naast
de schouwburg. Ziet er onverzorgd en ongastvrij en niet uitnodigend uit! Daarnaast zou het
restaurant ook weer open moeten zijn als er geen voorstelling is. Beter bewegwijzeren naar
parkeerplaats achter Ogterop?”
“Aandacht. Actieve benadering.”
“Aangezien ik 19 jaar niet werk is er geen aandacht aan besteed. Op camperplaats mooie
voetbalkooi!”
“Achter het pannenkoekenschip op de hoek van ‘t water stonden altijd twee zitbankjes deze
graag terug want ze worden erg gemist.”
“Activiteiten in het Wilhelminapark zijn altijd leuk.”
“Activiteiten organiseren op buurtniveau.”
“Afsluiten voor auto verkeer.”
“Als de coffeeshop-houders hun gasten op hun eigen terrein hun genotsmiddelen laten nuttigen
zorgt dit voor veel minder overlast en agressie.”
“Als er afspraken worden gemaakt moet de gemeente zich aan de afspraken houden.
Beatrixplein bijvoorbeeld.”
“Als iedereen in zijn eigen straat al moeite doet om er samen iets van te maken zou dat al heel
mooi zijn. Qua groen en sociale contacten omkijken naar elkaar.”
“Andere bomen.”
“Asfalteer aub het Zuideinde. De auto’s maken een hels kabaal op de steentjes, vooral op dat
‘leuke’ randje.”
“Barbecue organiseren voor de hele straat.”
“Bestraat stukjes onder de Bekinkbaan. Beplanten en het beton van de baan inclusief de pilaren
kleuren.”
“Betaald parkeren.”
“Beter controleren op illegaal parkeren op vergunninghouderparkeerplaatsen. Bijzonder irritant
als alles vol staat.”
“Betere handhaving van op het trottoir geparkeerde auto’s. Dit is zeer hinderlijk voor invaliden of
ouders met kinderwagens.”
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“Bloembakken aan de lantarenpalen.”
“Brede Woldstraat is een gezellige straat en ziet er goed uit.”
“Burendag.”
“Buurtkroeg.”
“Controle in de wijk zodat alles er netjes uitziet. Daar ontbreekt het nogal aan.”
“Creatieve clubjes.”
“Dat er goedkoper geparkeerd kan worden door personeel restaurant en winkels die nu overlast
veroorzaken in de straten waar nog geen betaald parkeren geldt.”
“De hangjeugd tegengaan in het Wilhelminapark, bijv. bij theekoepeltje.”
“De kaders en wanden aan de Prins Hendrikkade wildgroei in de kademuren verwijderen, zodat
het aanzien van bewoners en vaargasten verbetert. Een AED aan de Pr. Hendrikkade plaatsen!”
“De parkeerruimte in de Korestraat wordt gebruikt door campers die er langdurig staan. Moet
vaak mijn auto elders parkeren en de buren klagen er ook over.”
“De straat ziet er goed uit. Het groen onderhoud mag iets vaker gebeuren. De wortels van de
onkruid moeten eruit worden gehaald.”
“De twee bomen die dood zijn vervangen. Achterkant gebouw Ankie Smid aan de Prins
Hendrikstraat.”
“De wijk ziet er netjes uit.”
“De zebra oversteekplaatsen moeten terugkomen. Vooral in het centrum: Grote Oever,
Brouwerstraat, Kruisstraat.”
“Door meer bankjes te plaatsen.”
“Duidelijkheid over Stad en Esch terrein.”
“Een bankje extra zou fijn zijn. Er staat al jaren een scheef en verbogen fietsenrekje aan de Prins
Hendrikkade, terwijl de rest wel is vervangen voor hoogwaardig RVS beugels/rekken.”
“Een bankje of twee aan de Keizersgracht.”
“Een buurtmoestuin zou fantastisch zijn. Het verbindt ouderen en kinderen met elkaar. Dit zou
heel goed kunnen in of rondom de speeltuin in de Amberstraat.”
“Een goed onderhouden sportveld bij de gymzaal. Met een speeltoestel.”
“Een kunstwerk in het Beatrixplantsoen.”
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“Een plattegrond van prullenbakken.”
“Een wijk-/straatfeest, meer gezamenlijke activiteiten.”
“Eigen parkeerplaatsen voor de deur. Dat zou een stuk ergernis schelen.”
“Er was ooit een buurt bbq. Goed voor ontmoetingen. De groep moet dan niet te groot zijn want
dan ben je toch gauw weer alleen.”
“Er zijn teveel auto’s. Betaald parkeren invoeren op Stationsweg, Emma, Catharina en
Wilhelminastraat. Eerste uur gratis i.v.m. de scholen. Laag tarief voor bewoners. P-garage
stimuleren achter Kaailanden. Eén keer per twee of drie jaar een feest.”
“Geef BOETE voor mensen die de hondenhoep laten op straat liggen!!! Het is super vervelend, en
was voor mij echt teleurstellend dat het hier zo gaat, net zo vieze straten als in Boedapest waar ik
vandaan kom. Heb dit niet verwacht in Nederland, echt....”
“Geen betaald parkeren in de Emmastraat, eenrichtingsverkeer houden zoals het nu is.”
“Geheel tevreden.”
“Geluid bij festiviteiten in de stad. Geluidsoverlast.”
“Gevels in het Hofje zijn bekleed met Trespa. Dat voelt niet gezellig aan. Moet net zoals vroeger
gras in het midden en de auto’s ergens anders te laten parkeren.”
“Gezamenlijk activiteiten organiseren.”
“Gezamenlijke activiteiten.”
“Goed vervoer naar Bergierslanden en Oostenboer voor ouderen.”
“Graag een fontein met verlichting aan het Oosteinde. Het is hier ‘s avonds aarde donker.”
“Graag meer snelheidscontroles plus 30 stickers op containers om zone aan te geven.”
“Graag vaker de straat vegen i.v.m. de bomen rond de speeltuin.”
“Graag zouden wij als buurt nieuwe straatlantaarns willen hebben aan de gracht. (Keizersgracht/
Heerengracht) oude stijl.”
“Groenonderhoud moet beter.”
“Groot huisvuil/afval ophalen in de straat.”
“Haal dat idiote fietsstraatbord uit de Oude Boazstraat.”
“Handhaven op overlast van huisdieren (hondenpoep op straat, hondenplas tegen (woon)
gevels.”
“Handhaving snelheidslimiet. Handhaving verbod drugshandel op straat.”
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“Heb het naar mijn zin. Meppel doet het prima.”
“Het bekeuren van stilstaande auto’s met draaiende motor.”
“Het is al erg leuk, maar het kan nog beter.”
“Het is een leuke buurt.”
“Het Wilhelminapark is erg verwaarloosd. Veel onkruid jammer! Het zou zo mooi kunnen zijn. Het
is geen statig park meer.”
“Ik ben erg teleurgesteld m.b.t. de verloedering in mijn woonomgeving. Wil er graag met iemand
van het wijkplatform over gedachten wisselen.”
“Ik heb een boom vlak voor mijn raam, als die weg kan wordt het voor mij leuker.”
“Ik lees dat het stationsgebied gevaarlijk en verouderd is. Dat is me nooit opgevallen. Idee voor
dat gebied: fontein plaatsen zodat Fontana ook weer een goede plek krijgt. Meer prullenbakken
plaatsen. Mooiere lantaarnpalen plaatsen.”
“Ik vind het al prachtig! ben heel tevreden.”
“Ik zou graag zien dat de buurt groener en veiliger wordt. Autoverkeer kan prima in de
binnenstad maar mag wel iets minder, er moet gezorgd worden voor snelheid verminderende
maatregelen en parkeren moet voor de bewoners beter geregeld. Nu mogen auto’s, bussen,
trekkers enz. soms als gekken door de stad; het centrum moet vriendelijk zijn voor al haar
bezoekers. Meer bomen langs b.v. Ceintuurbaan of Marktstraat werkt al afremmend. Een modern
stadscentrum dat zo vervuilt en onveilig is trekt geen bezoekers en geeft haar bewoners geen
prettige leefomgeving.”
“In de Emmastraat een parkeerverbod op de stoep. Soms staan de auto’s bijna in de huiskamer.”
“Is al fantastisch.”
“Ja onderhoud groen schandalig. Te kort geschoten door gemeente.”
“Kan de veegauto een keer ergens anders beginnen? Of later i.p.v. elke dag 7 uur?”
“Kind, gehandicapten en ouder vriendelijker maken.”
“Krijg vaak vragen over het onderhoud langs de kade onderhoud bomen en straatwerk daarom
heen.”
“Maak het centrum autovrij!!”
“Meer aanplant van groen. Marktstraat een snelheidslimiet instellen. Er wordt te hard gereden.”
“Meer activiteiten vanuit de gemeente.”
“Meer bloemen in straatbeeld.”
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“Meer bomen, groene tuinen, minder katten.”
“Meer groen en kinderactiviteiten buiten.”
“Meer groen- en speelvoorzieningen.”
“Meer groen in de straat zoals het vroeger was.”
“Meer groen, bankjes, weren van hangjeugd, gemeente reiniging die daadwerkelijk ook reinigt,
leegstand aanpakken Swaenenborgh, gevels van panden binnenstad in oude luister herstellen,
de grachten weer opengraven, grachten o.a. bij sluis en Prinsengracht schoonmaken van
rotzooi.”
“Meer groen, minder auto’s (of meer parkeerplek uit het zicht).”
“Meer groen, zebrapad aanleggen marktstraat en strenger controleren op snelheid. Ondanks 30
km zone wordt er heel hard gereden. Verder zou ik graag willen dat Proeflokaal Bregje er meer
aan doet om al die vieze sigarettenpeuken op te ruimen, het is zo smerig en ik heb ze te vaak in
mijn tuin liggen.”
“Meer groen. Fontein aanleggen. Grachten doortrekken.”
“Meer groen/bomen in de Marktstraat.”
“Meer handhaving van het verbod voor fietsers en voertuigen in de voetgangerszone tijdens
winkelopeningstijden! Ook voor allerlei klussenbusjes zonder vergunning!”
“Meer levendigheid.”
“Meer onkruid verwijderen.”
“Meer organiseren in het Wilhelminapark i.p.v. alles te verplaatsen naar parkeerterrein van de
gemeente waar opkomst vele malen lager is met alles.”
“Meer parkeerruimte.”
“Meer saamhorigheid ontwikkelen door gezamenlijke activiteiten.”
“Meer speel gelegenheid creëren rondom en in de Concordiastraat.”
“Meer speelgelegenheden of toestellen voor kinderen.”
“Mensen zijn vaak druk met werk, familie en andere verplichtingen. Is lastig om zaken
te organiseren, iedereen is toch veel op zichzelf. Ik ook. De puf ontbreekt dan om iets te
organiseren zoals een BBQ of eens een praatje te maken met mensen waarvan je weet dat die
dat wel gezellig vinden. Maar: een feestje op zijn tijd is altijd leuk.”
“Meppel Culinair weer in het Wilhelminapark!”
“Mijn straat: het melkstraatje noem ik “Berg en Dal” het zou gerestaureerd worden. Tot op heden

23

is dat niet gebeurd. Jammer.”
“Minder ‘huisjesmelkers’. Er worden huizen opgekocht die de koper vervolgens verhuurd.
Verhuur aan studenten of mensen die tijdelijk huren. De huizen worden hierdoor niet goed
onderhouden en de tuinen liggen er slordig bij. De huurders voelen zich geen eigenaar en gaan
minder netjes met hun gehuurde onderkomen om.”
“Minder blowers en agressief volk in de omgeving.”
“Minder luizen in de bomen bij parkeerplaats/speeltuin. Leukere speeltoestellen speeltuin.”
“Minder onkruid.”
“Minder overlast van hondengeblaf, de hoeveelheid honden in het centrum is buiten proportie.”
“Mooie bloembakken.”
“Naambord Prinsbernhardsingel vernieuwen. Geen loslopende honden en hondenpoep.”
“Natuurspeeltuin, Jeu de Boules veldje. Bankje (picknickmogelijkheid).”
“Nee, best tevreden eigenlijk.”
“Nee, de plannen die er nu liggen voor Het Vledder zien er goed uit. Na jaren in de rotzooi te
hebben gewoond zijn we blij dat er nu iets gebeurt.”
“Netheid en uitstraling verbeteren (onderhoud is dramatisch van groen maar ook andere zaken
zoals verkeersborden). Doeltreffender toezicht Wilhelminapark.”
“Netheid rond ondergrondse container moet beter. Het is soms een stortplaats voor groot afval.
Soms tot bankstellen toe. Oplossing is cameratoezicht en bekeuren!”
“Niet alleen de grachten verbeteren maar ook de straten aan de gracht: o.a. Catharinastraat
Wilhelminastraat en Emmastraat er staan toch in deze straten bijzonder mooie gevels en
gebouwen.”
“Nieuwe lantarenpalen langs de gracht.”
“Nieuwe, zuinigere lantarenpalen en meer groen.”
“Ontwikkeling van industrieel terrein tegenover ons, langs Meppelerdiep moet groen blijven qua
uitzicht.”
“Op dit moment niet. Ik ben heel blij met huidige situatie.”
“Op het gebied van verkeersveiligheid: een keerverbod in de Woldstraat, vooral om en nabij
Lantinga.”
“Opknappen van huurwoningen/groen aanpakken of vernieuwen.”
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“Oplossen parkeerprobleem, auto’s staan geparkeerd op de stoepen of plekken waardoor
hulpverleners er niet door kunnen.”
“Oplossen van het parkeerprobleem in Emmastraat middels parkeervergunningen te
verstrekken. Het parkeerprobleem ervaren wij als erg vervelend!”
“Overlast tegengaan! Geen bankjes!!”
“Parkeer probleem, te veel vergunningen. Bleekerseiland beter benutten.”
“Parkeerplaatsen in de straat vergroenen. Platte daken voorzien van zonnepanelen.”
“Parkeerprobleem oppakken. Voorkomen dat de bewoners niet kunnen parkeren. Zoals nu!”
“Parkeren bij de Xenos en Action afschaffen. Levensgevaarlijk, auto is daar vandalisme,
hangjeugd in de speeltuintjes weren.”
“Parkeren schouwburg anders inrichten? Meer gebruik van gras achter schouwburg voor
sportieve doeleinden?”
“Plaatsen van klassieke mooie lantaarns aan Wilhelminapark + Stationsstraat (zelfde als
Zuideinde).”
“Prullenbak tunnel Vledder verplaatsen / of 1 extra naar naast het bankje bij de speeltuin. Zou
minder chaos in de speeltuin opleveren vermoed ik.”
“Richting/snelheid 30.”
“Snelheidsbeperkende maatregel.”
“Speelplek kinderen einde Concordiastraat met bankje en groen. Leuk voor de kinderen en geen
overlast voor oudere bewoners straat.”
“Speeltuin beter onderhouden.”
“Stimulans pandeigenaren om ornamenten voorgevels te herstellen.”
“Stimuleren door bijv. een buurt BBQ te organiseren.”
“Stoepen minder scheef maken, is moeilijk voor iemand met een rollator. Een zebrapad in de
buurt van het stadhuis zoals vroeger + een stadsbus.”
“Te oud om activiteiten te ondernemen.”
“Tot nu toe tevreden.”
“Uitbreiding parkeermogelijkheden en meer toezicht op ontheffingsgebieden.”
“Vaker het groen snoeien en bij Sukade waterkant.”
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“Veel onkruid omgeving ondergrondse container dat zelden wordt meegenomen met de
gemeentelijk straatveeg-auto.”
“Veiligheid b.v. de Hunenborgh. Parkeerterrein is privéterrein. Toch lopen constant vreemden
over het terrein.”
“Veiligheid: permanent 30 km aanduiding.”
“Verbied kachels.”
“Verhogen onderhoudsbudget. Onderhoud Wilhelminapark!”
“Verrommeling Zuideinde tussen Zuiderbrug en Weerdstraat. Wildparkeren op ditzelfde
gedeelte, straatmeubilair op ditzelfde gedeelte laten verwijderen. Stoepen zoveel mogelijk
rollatorvriendelijk.”
“Versiering bij feest/festivals/activiteiten en meer zichtbaarheid op Social Media.”
“Voor de fietsers twee richtingen verkeer op de Keizersgracht. Afvalbakken op Kromme
Elleboog.”
“Wandelclubjes oprichten, bewegen en ontmoeten!”
“Wanneer gaan we eens handhaven in de Kruisstraat of andere maatregelen nemen. Iedere
dag weer gaan automobilisten de hele dag door tot ‘s avonds laat vanaf het Slotplantsoen
door het voetgangersgebied van de Kruisstraat. Dit wordt als sluiproute gebruikt naar de Grote
Oever. Fietsers en voetgangers moeten maar aan de kant gaan en er wordt rakelings langs
de terrasstoelen gereden. Een aantal weken geleden is een mevrouw tegen de bloembak
aangereden voor de Keyzerstroom, je zult er maar zitten. Carter en radiator stuk van de auto
met als gevolg een oliespoor over de hele lengte van de Kruisstraat tot aan de parkeerplaats
voor Beter Horen alwaar de rest van de olie de put in stroomde. We hebben mevrouw daar op
aangesproken; “ik
weet dat wel”, waarna ze gewoon wegliep en spoorloos verdween.”
“Wat bomen kappen langs de Rust Kust? Hangen scheef en in het water. Je ziet geen zon meer.”
“We vinden de plantenbakken langs de gracht al heel mooi.”
“Wij wonen hier prachtig.”
“Wij zijn tevreden.”
“Yoga, bodybalans, kookclub voor alleenstaanden.”
“Zebrapad op de Grote Oever.”
“Zorg dat de kade langs de gracht vrij is van onkruid en plan plantjes bij de bomen. Dat zal het
aanzicht vast mooier maken.”
“Zorgen dat de afvalcontainers nooit overvol zijn en er de wereld aan troep naast ligt.”
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“Zorgen dat de reiniging behouden blijft met name in warmere periodes. Stoepen goed
begaanbaar houden.”
“Zorgen dat er minder wordt gefietst op de trottoirs. Meer handhaven.”
“Zou fijn zijn als hier ANWB-automaatje komt. Daar wil ik wel voor..”
“Zout strooien. De wijk is leuk.”
“Zwerfvuil opruimen.”
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